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GD~.;.C VOJANY J Do~Jo dna: 

/L;. ·2' ' L 
Jlrollirna značka: 

ČIS O SPISU 

P•lloty 

Zákaznícke číslo: 5100001567 

Vyúčtovacia faktúra: 7 412770918 

V~e prlpadné otázky zodpovie: 

Biznis linka 0850 111 565 
v pracovných dl\och od 7:00 do 20:00 hod. 

Vážený zákaznlk, 

~RfiffiWtm~ 11111111111111 
14594623000973 

Obec Vojany 
Vojany 72/72 
076 72 Vojany 

V Bratislave dl\a 22.02.2012 

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia. 

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok. 

~lslo faktúry (\Wtabilný symbol) 

Fakturačné obdobie 

Fakturovaná suma 

Prijaté platby za opakované dodávky 

Nedopl.tok 

J1J.)0/3 

5 

7412770918 

19.02.2011 -18.02.2012 

4290,74 EUR 

4 059,00 EUR 

231 ,74EUR 

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na nái bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412n0918. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 

V súčasnosti využivate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby. 

Na základe V~ej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodávky (ďalej len .preddavkové platby") v celkovej výške 4 632,00 EUR za rok. 

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné 
obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať 
v mesačných intervaloch. 

V prlpade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požJadaviek súvisiacich s docláWaJ zeudJO rl'PJ .:as. 
prosim, kontaktujte na telefónnom člsle Biznis linky 0850111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

\. 

Adresa pre plsomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce 
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Obchodn)i reglsler Okrasného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. člslo \llotky 274918 E~ad' ~sit ~ ..---.... a..s 
1~n. "ltO,.,.,,~ tt' nou ,.,., .. ,_ i•n,. ~Vln'lOIVV\171 .,....,..,..... rwt 


